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JAAR A
1ste zondag van de 
veertigdagentijd

Lezingen
Genesis., 2, 7-9; 3,1-7
Romeinen 5, 12-19 

Matteüs 4,1-11

Thema
Naar de woestijn

Collecte
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en in Nieuw-Namen 
een extra collecte voor noodhulp voor 
de aardbevingsgebieden in Turkije en 
Syrië.

Vastenactie 2023!
Jaarlijks worden door de werkgroep Vastenactie in de veertigdagentijd allerlei activiteiten ontplooid voor een goed doel in de derde 
wereld. Ook in 2023 kiezen de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen gezamenlijk voor het eigen Sibusiso-project in Tanzania. Voor het 
laatst, want volgend jaar zal er campagne worden gevoerd voor een ander project, zo zijn nu eenmaal de regels van de landelijke 
Vastenactie.
Het Sibusiso-project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en Atty Hammer-Roos. Het was hun wens om een project te starten voor 
de meest kwetsbaren in de Tanzaniaanse samenleving. De doelgroep werd: kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen 
worden vaak weggestopt, nog steeds. Een beperking als straf van God. Je kan het je bijna niet voorstellen en toch, nog steeds... En zo 
werd Sibusiso realiteit, een veilige haven voor heel veel kinderen en hun gezinnen. De kans op een volwaardig bestaan.
Houd de regionale pers en de parochie-nieuwsbrieven in de gaten! Er zit heel veel in de planning: van sponsorloop tot allerlei pop-
upwinkeltjes, ontmoetingsmaaltijden, heitje voor een karweitje, wafels bakken, een benefietavond, een rommelroute en nog zoveel meer. 
Echt voor elk wat wils, in heel Zeeuws-Vlaanderen! We ontmoeten u graag bij onze activiteiten! Laat u maar verrassen!
Hoe kunt u steunen?
Doe mee met de activiteiten van de diverse Vastenactie-werkgroepen. Doe een bijdrage in 
het vastenzakje. Neem deel aan de collectes in de kerk. Maak een bijdrage over op NL80 
RABO 0172 460 638 t.n.v. RK Caritas H. Maria Sterre der Zee onder vermelding van het 
projectnummer 402183. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk!
Vastenactie Nederland geeft een bonus van 50% aan ons project. Geeft u €10? Dan 
maakt Vastenactie Nederland er €15 van!
Namens de plaatselijke werkgroepen Vastenactie, 
Katrien Van de Wiele

Caritas H. Maria Sterre der Zee start met een inpaklijn voor de voedselbank
Op 15 februari zijn we als Caritas H. Maria Sterre der Zee gestart met het leveren van een 
biologisch versproduct voor alle gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.
Dankzij de belangeloze medewerking van de familie D’Haens en van een aantal 
vrijwilligers hebben we lekkere pompoenen van de bioboerderij ingepakt met daarbij een 
receptje om een heerlijke soep te maken.
Dit project sluit aan bij een bestaande organisatie, want al een tiental jaren worden er 
door de Agrarische Natuur Vereniging en de diaconie van de PKN Oosthoek wekelijks 
versproducten geleverd voor alle meer dan 1200 Zeeuws-Vlamingen die voor hulp op de 
voedselbank zijn aangewezen.
Wij hebben in het rooster een van hun weken overgenomen en gaan voorlopig elke 6 

weken met ons ploegje inpakken en het transport verzorgen naar de centrale locatie van de voedselbank in Terneuzen, waarna de 
pakketten verder worden gedistribueerd naar de 7 afleverpunten.
Namens Caritas H. Maria Sterre der Zee,
Marlies Martinet

Verslag lezing Rouwzorg Regio 0114
Op dinsdagavond 7 februari j.l. verzorgde Gerke Verthriest op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 een lezing in de Truffinozaal van 
WZC De Blaauwe Hoeve. Het verslag en de uitgebreide powerpointpresentatie van deze lezing met als thema 'Nabij zijn… in het 
donkerste donker' kunt u terugvinden op de website van H. Maria Sterre der Zee.

Het rouwzorgteam,
Katrien Van de Wiele, Fien Martinet en Maggie Sandkuyl

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1847-verslag-lezing-rouwzorg-regio-0114-op-7-februari-2023


Huispaaskaars
Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan moet u 
uw bestelling vóór 3 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus 
van het parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl Vermeld alstublieft uw naam 
en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst.
A. De ark van Noach, hoogte 30 cm, € 40,00
B. Agnus Dei, hoogte 25 cm, € 24,50
C. Vrede, hoogte 25 cm, € 24,50
D. Vredesduif, hoogte 25 cm, € 24,50
E. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm, € 24,50
Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat B: Agnus Dei. Als u het op prijs 
stelt, kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens een van de paasvieringen in Hulst.
Nadere informatie is op dit moment nog niet bekend.

Informatie en intenties
Hulst H. Willibrordus
zondag 26 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
Basiliekkoor
intenties: jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Gerda van 
Geertruij-Pieters; Leon de Bleijser; Remy Neelemans echtgenoot van Maria van Dorsselaer; Tonnie 
Lauret en Rennie Lauret en overleden familie; Elly van Geyt-Wilking en echtgenoot Piet van Geyt; 
Margriet de Wulf-Joos en echtgenoot Camiel de Wulf; jaargetijde George Elegeert en jaargetijde voor 
echtgenote Yvon Elegeert-Reijns
woensdag 1 maart 18.30 uur: rozenkransgebed
woensdag 1 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallert-Elias en overleden 
kinderen
vrijdag 3 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; Gerda van 
Geertruij-Pieters; Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; pater Joop 
Reurs

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus
zondag 26 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: George Poppe; Germaine van Goethem en overleden familie; Rachel van Nieulande; Edmon 
Segers echtgenoot van Mariette van Waes

Clinge H. Henricus
zaterdag 25 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor
intenties: pater Joop Reurs; Jan Brijs en echtgenote Anna Maes; Richard de Loos en echtgenote 
Luciënne Smet
dinsdag 28 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Nieuw-Namen H. Joseph
vrijdag 24 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Alfons Smet echtgenoot van Irene van 
Puijvelde; Dennie Lockefeer echtgenoot van Bernadette de Deckere en overleden familie

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus
zaterdag 25 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: pater Joop Reurs; overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van Damme; Madeleine 
Dierickx-Fermont; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

Hengstdijk H. Catharina
maandag 27 februari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Eugenius Maas met 
gedachtenis van overleden schoonzoon en familie Maas-van de Lavoir

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen
zondag 26 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; overleden echtpaar Hubert en Henny 
Hiel-de Bruijcker; overleden ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Betsy Vervaet-Raes 
echtgenote van Rudy Vervaet en overleden familie; Piet Eijsackers en echtgenote Martha Eijsackers-
Roelands

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen
De Blaauwe Hoeve
zondag 26 februari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Cantallegria     
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Johan Burm echtgenoot van Maria Burm-
Boogaert, ouders Boogaert-Kegels, Jo Boogaert; Ernest en Martha Vael-Noens en overleden zonen 
Joris en Frank; Gilberte en Joseph van den Bogaert-Voiron

Overzicht vieringen
rond 25-26 februari

Hulst
zo 26 feb 11.00 uur:  eucharistie
wo 1 mrt 18.30 uur: rozenkrans
wo 1 mrt 19.00 uur: eucharistie
vr 3 mrt 19.00 uur: eucharistie
Koewacht
zo 26 feb 9.30 uur: eucharistie
Clinge
za 25 feb 19.00 uur: w&c viering
di 28 feb 10.00 uur: gebedsgroep
Nieuw-Namen
vr 24 feb 19.00 uur: eucharistie
Vogelwaarde
za 25 feb 19.00 uur: eucharistie
Hengstdijk
ma 27 feb 19.00 uur: w&c viering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 26 feb 9.30 uur: w&c viering
Blaauwe Hoeve
zo 26 feb 10.30 uur: w&c viering

Parochie 
H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl 
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424.
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 
Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-453374
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; 
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl 
Kapelaan R. Rojas Romero
gsm 06-38781876
e-mail: kapelaan22@gmail.com
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele 
gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl  
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